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INIMMÕJUST VOORE ASULA ÜMBRUSE 
VEEKOGUDELE VEEANALÜÜSIDE PÕHJAL

GLOBE Suvelaager 2016

TEEMA OLULISUS

�Kõik elusolendid sõltuvad veest

�Vee omaduste mõõtmine ja veekogude seisundi jälgimine on oluline nii vee elustiku kui 
ka inimeste seisukohast 

�Kontroll on oluline seepärast, et inimene muudab oma tegevusega vee omadusi 
(põllumajandus, loomakasvatus, reovesi jne)

UURIMISKÜSIMUS JA HÜPOTEES

�Uurimisküsimus:

Kas inimtegevus mõjutab Voore ümbruse veekogude vee keemilist koostist?

�Hüpotees:

Kraav ja tiik on suurema toitainete sisaldusega kui jõgi ja paisjärv, sest neile avaldub 
suurem inimmõju.

VAATLUSKOHTADE VALIK

Valisime välja neli Voore Puhkekeskuse ümbruses asuvat veekogu. Valiku tegemisel 
lähtusime sellest, kui suur võib olla inimtegevuse mõju antud veekogus.

Oma töös soovisime võrrelda kahte üksteisest eraldatud veekogude paari: 
kuivenduskraav+tiik ja jõgi+paisjärv.

VAATLUSKOHAD

1. Kuivenduskraav
2. Tiik, kuhu suubub 

kuivenduskraav
3. Voore ökopaisjärv
4. Kullavere jõgi

KUIVENDUSKRAAV

�Mage ja voolav vesi

�Kallas oli mullane ja 
tiheda taimkattega

�Veekogu põhi 
mõõtmiskohas mudane

�Põhi ei olnud nähtav

�Esineb vesikatk

Kasutatakse maapinna 
kuivendamiseks.
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TIIK

�Mage ja seisev vesi

�Kallas muld- ja taimkattega

�Veekogu põhi mõõtmiskohas 
mudane

�Veekogu põhi ei ole nähtav

�Penikeel (kattis u50% 
veekogust)

Tiiki jõuab kuivenduskraavist 
tulev vesi.

VOORE ÖKOPAISJÄRV

�Mage ja voolav vesi

�Kallas taim-ja muldkattega

�Veekogu põhi pole nähtav

�Pilliroog

Kasutatakse ujumiskohana ja 
paisjärve kõrval on Voore 
asula reovee 
puhastusseadmed.

KULLAVERE JÕGI

�Mage ja voolav vesi

�Kallas on muld- ja 
taimkattega

�Veekogu põhi on mudane 
ja mitte nähtav

�Esineb pilliroogu, 
järvekaiselit ja vähesel 
määral vesikuppu

METOODIKA

Kõik mõõtmised teostati vastavalt juhenditele alljärgnevate vahenditega. Tulemuste 
tabelisse kanti kahe mõõtmise tulemused.

�pH taseme mõõtmine: pHmeeter- Milwaukee-model PH55

�Elektrijuhtivuse mõõtmine: Model C65-Milwaukee

�Vees lahustunud O2 mõõtmine: Visocolor HE 915009

�Kareduse mõõtmine: Visocolor HE 915005

�Leeliselisuse mõõtmine: Visocolor HE 915007

�Vee temperatuuri mõõtmine: termomeeter

�Veeanalüüside kohver – AQUAMAL 37557

pH taseme mõõtmine: 

pHmeeter- Milwaukee-model

PH55

Vees lahustunud O2 mõõtmine: 

Visocolor HE 915009
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Veeanalüüside kohver – AQUAMAL 

37557 (nitraat-, nitrit-, fosfaat-ja 
ammooniumioonide mõõtmiseks)

Kareduse mõõtmine: 
Visocolor HE 915005

Leeliselisuse mõõtmine: 
Visocolor HE 915007

Vee temperatuuri mõõtmine 

termomeetriga

Elektrijuhtivuse mõõtmine: 

Model C65-Milwaukee

Foto:Rasmus Pitkänen

Saadud mõõtmistulemuste 
kandmine protokolli

Foto:Rasmus Pitkänen

TULEMUSTE TABEL
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ARUTELU JA JÄRELDUSED

�Tulemustest on näha, et püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust. See tähendab, 
kraav+tiik süsteemis ei ole toitainete sisaldus suurem, kui jõgi+paisjärv
süsteemis.

�Erinevused on väga väikesed. Suuremaid erinevuseid võib märgata vaid vee 
kareduse ja nitraatide osas.

�Oma töös uurisime, kas inimtegevus mõjutab vee keemilist koostist.

�Pidev põldude väetamine toob kaasa vee nitritite, nitraatide, ammooniumi ja 
fosfaatide hulga tõusu. Selle tulemusel kiireneb taimede kasv.

�Uuritud veekogudes mõõtsime kõigi nimetatud ioonide olemasolu, järelikult on 
inimmõju nendele veekogudele tuntav. (Kuivenduskraavi võivad sattuda 
väetiste ja loomakasvatuse jäägid) 

�Voore asula ja puhkekeskuse (ka meie laagri) reovesi puhastatakse jõe vahetus 
läheduses asuvas puhastusjaamas. Lämmastikureostus eemaldatakse 
aeratsioonikambris mikroobide abil ja fosfor eemaldatakse keemiliselt. Puhastatud 
vesi suunatakse Kullavere jõkke. (Täname info eest valla töötajat Toomas Abelit)

�Asula asub võrreldes jõega oluliselt kõrgemal, seega võib sademeveega sattuda 
jõkke saastatud vett. (Mõned päevad enne mõõtmiste teostamist olid suured 
vihmasajud)

�Uuritud veekogude paarid võivad olla sarnase vee keemilise koostisega, sest nad 
asuvad väga lähestikku ja mõju tegurid on sarnased.

�Olles vestelnud töörühmadega, kes uurisid samades veekogudes elustikku, selgus, et 
ka elustik viitab kõrgele toitainete sisaldusele ning veekogude kesisele ökoloogilisele 
seisundile.

NOKKLOOMAD
Ranette Sööt, Rõngu Keskkool

Katri-Miili Järvesaar, Rakke Gümnaasium

Jakob Mäeots, Keila Kool

Artjom Borissov, Narva Keeltelütseum

Lota Vana, Kääpa Põhikool

Tatjana Panfilova, Narva Vanalinna Riigikool

Katrin Kookla, Suure-Jaani Gümnaasium

Karmen Murumets, Lihula Gümnaasium

Madis Suits, Tartu Kivilinna Kool

Sofija Frolova, Narva Kesklinna Gümnaasium

Epp Vaidre, Rakvere Reaalgümnaasium

Juhendajad:

Aiki Jõgeva, Helgi Muoni

Ülevaates kasutatud fotode autorid:

Sofija Frolova
Rasmus Pitkänen
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Täname kuulamast!


